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W dzisiejszym fragmencie Ewange-
lii Jezus wypełnia misję daną Mu od Ojca. 
Spróbuj być z Nim w tych trudnych chwi-
lach.

E. Piotr zaś siedział zewnątrz na dzie-
dzińcu. Podeszła do niego jedna służąca 
i rzekła:

I. I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem. 
E. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszyst-

kich i rzekł: 
I. Nie wiem, co mówisz. 
E. A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go 

inna i rzekła do tych, co tam byli: 
I. Ten był z Jezusem Nazarejczykiem. 
E. I znowu zaprzeczył pod przysięgą: 
I. Nie znam tego Człowieka. 
E. Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się 

i rzekli do Piotra: 
I. Na pewno i ty jesteś jednym z nich, 

bo i twoja mowa cię zdradza. 
E. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: 
I. Nie znam tego Człowieka. 
E. I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał 

Piotr na słowo Jezusa, który mu powie-
dział: Zanim kogut zapieje, trzy razy się 
Mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz 
i gorzko zapłakał. 

Wychodząc, spotkali pewnego człowieka 
z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymu-
sili, żeby niósł krzyż Jezusa. Gdy przyszli 
na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejsce 
Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione gory-
czą. Skosztował, ale nie chciał pić. 

Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między 
siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, 
tam Go pilnowali. A nad głową Jego umie-
ścili napis z podaniem Jego winy: To jest Je-
zus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano 
z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, 
drugiego po lewej stronie.

Ci zaś, którzy przechodzili obok, prze-
klinali Go i potrząsali głowami, mówiąc: 

T. Ty, który burzysz przybytek i w trzech 
dniach go odbudowujesz, ocal sam sie-
bie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź 
z krzyża. 

E. Podobnie arcykapłani z uczonymi w Pi-
śmie i starszymi, szydząc, powtarzali: 

T. Innych wybawiał, siebie nie może wy-
bawić. Jest królem Izraela: niechże teraz 
zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. 
Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, 
jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Je-
stem Synem Bożym. 

E. Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy 
byli z Nim ukrzyżowani. 

Od godziny szóstej mrok ogarnął całą 
ziemię aż do godziny dziewiątej. Około go-
dziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym 
głosem: 
  +Elí, Elí, lemásabachtháni? 
E. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś 

Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze 
stojących tam mówili: 

T. On Eliasza woła. 
E. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąw-

szy gąbkę, napełnił ją octem, włożył 
na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mó-
wili: 

T. Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie 
Eliasz, aby Go wybawić. 

E. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym 
głosem i wyzionął ducha. 
Bóg wysłał na ziemię swoje Słowo – 

Mesjasza. Jezus, kochając ludzi, zostaje 
przez nich napadnięty, pobity, wyśmiany 
i upokorzony. Widząc Chrystusa, spróbuj 
razem z Nim być w tym osamotnieniu. 
W zażyłej relacji ważne jest wspólne bycie 
ze sobą, wspólne przeżywanie chwil, nie-
kiedy tych trudnych. Czy chcesz dziś prze-
żyć je z Mistrzem? 

Piotr próbuje być z Nauczycielem, jed-
nak nie chce się ujawniać. Czując zagroże-
nie, szuka obrony w kłamstwie. Jezus go 
przed tym ostrzegł, jednak Piotr, wierząc 
w swoje siły, nie spodziewał się, że zabrak-
nie mu odwagi. Płacząc nad swoją niemoż-
nością, wspomina słowa Jezusa. A jak ty 
ostatnio zareagowałeś, gdy czułeś, że bra-
kuje ci sił? Jakie słowa ci wtedy towarzyszy-
ły? Czy dodały ci wiary i otuchy?

Grzech, niepowodzenie, samotność 
i inne trudności mogą nas niekiedy bardzo 
mocno przytłaczać. Wielki Post to czas 
pokornego przyglądania się naszym sła-
bościom, przez które Jezus został przybity 
do krzyża i pomimo których wciąż nas ko-
cha. Wsłuchując się we fragment Ewangelii, 
spróbuj zobaczyć Boga, który dla ciebie 
dźwiga twoje słabości. 

Przedstaw Bogu swoje myśli i uczucia, 
jakie towarzyszą ci pod koniec tej modli-
twy. Podziękuj Mu 
zawspólniespędzo-
nyczas.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza 
Mt 26,69–75.27,32–50 



1. Obchodzona dziś Niedziela Palmowa rozpoczyna obchody 
Wielkiego Tygodnia. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu 
pojednania i pokuty. Od jutra spowiadamy w zakrystii kościoła 
od godziny 15.00.

2. W Wielki Czwartek wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa, 
na której ustanowił On sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. 
Dla każdego kapłana jest to dzień szczególnego święta, dlatego 
prosimy o gorącą modlitwę w  intencji księży, zwłaszcza tych, 
którzy posługują w naszej parafii. Msza Wieczerzy Pańskiej 
rozpocznie się o godz. 18.00 (bez udziału wiernych). W tej mszy 
św. mogą uczestniczyć tylko osoby, które w tym dniu zamówiły 
intencje mszalne. 

3. W Wielki Piątek nabożeństwo Męki Pańskiej o godz. 18.00 (bez 
udziału wiernych).

4. W piątek obowiązuje katolików post ścisły, czyli powstrzymanie 
się od pokarmów mięsnych oraz ograniczenie ilości posiłków 
(jednego do sytości oraz dwóch posiłków dla zaspokojenia głodu).

5. W Wielki Piątek rozpoczyna się również Nowenna przed świę-
tem Miłosierdzia. Zachęcamy do codziennej koronki do Miło-
sierdzia Bożego o godz. 15.00, której zwieńczeniem będzie ob-
chód Niedzieli Miłosierdzia tydzień po Wielkanocy.

6. Wielka Sobota to dzień ciszy i czuwania przy grobie Chrystusa. 

W związku z pandemią koronawirusa obowiązuje zakaz zgro-
madzeń. Dlatego też w Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego 
święcenia pokarmów. Zamiast tego proponujemy obrzęd błogo-
sławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym. 
Na naszej stronie internetowej podajemy teksty modlitw przed 
uroczystym posiłkiem w niedzielę Zmartwychwstania Pańskie-
go.

7. Nabożeństwo Wigilii Paschalnej o godz. 21.00 (bez udziału 
wiernych). W tej Mszy św. mogą uczestniczyć tylko osoby, które 
w tym dniu zamówiły intencje mszalne. 

8. W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę nabożeństwa będą trans-
mitowane przez naszą stronę internetową. W Niedzielę i Ponie-
działek Wielkanocny Msze święte będą odprawiane w porządku 
niedzielnym, począwszy od godz. 7.30. Transmitowana będzie 
Msza św. o godz. 7.30.

9. Z głębi serca dziękujemy wszystkim tym osobom, które świado-
me tego, że nasza parafia pozostała w ostatnich tygodniach bez ja-
kichkolwiek dochodów, dokonują wpłat na parafialny rachunek 
bankowy. Bóg zapłać.

10. DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA POZOSTAŃ W DOMU!

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Judasz, zwany Iskariotą,
postanowił Pana wydać.
Udał się więc do kapłanów,
by o cenę zdrady spytać.
Oni mu trzydzieści srebrni-
ków dali.
Odtąd  szukał sposobności,
aby dać, czego żądali-
wydać Pana bez litości.
W pierwszy dzień Prza-
śników
uczniowie Pana spytali:
„Gdzie chcesz wieczerzę 
paschalną
byśmy Ci  przygotowali?”.
Idźcie do znanego człowieka
i powiedzcie: „Nauczyciel 
mówi:
„Paschę obejdę u ciebie.
On, nam tego nie odmówi”.
A gdy nastał wieczór
On , wraz z Dwunastoma,
miejsce zająwszy przy stole,
takie wyrzekł słowa:
„Jeden z was Mnie wkrótce 
wyda”.
Oni byli przygnębieni.
„Chyba nie ja, Panie?”-
pytają strwożeni.
„Ten, który zanurzy
ze Mną rękę w misie.
Biada jemu za to.
Już zmarnował swoje życie”.
Judasz Go zapytał:
„Chyba nie ja, Rabbi?”
„Sam to powiedziałeś”.
W misie ręce zwarli.
Potem odmówiwszy
modły uwielbienia,
połamawszy chleby,
dał im do zjedzenia.
„Bierzcie i jedzcie.
To jest ciało Moje”,
potem wino wlał w kielich,
uniósł  ręce Swoje.
„Pijcie z niego wszyscy.
To krew jest przymierza,
która będzie wylana”.
I to wam powierzam 
na win odpuszczenie
byście tak czynili,
na Moją pamiątkę;
pamiątkę tej chwili.
„Odtąd już  nie będę
pił z krzewu winnego,

aż do dnia, gdy będę pił nowy
w Królestwie Ojca Mego.
Potem na Oliwną Górę
udali się skrycie.
Tam im Jezus mówi:
„Dziś we Mnie zwątpicie”.
„Wszyscy mogą, lecz nie ja”.
Piotr na to wykrzyknie.
„Nim kogut zapieje,
trzy razy się wyprzesz”.
Gdy do Getsemani doszli
Jezus się oddalił
z Zebedeuszem i Piotrem,
Bogu się pożalić.
Upadł na twarz i prosił:
„Ojcze, jeśli tylko możesz,
odsuń kielich  ode Mnie
litościwy Boże.
Lecz niechaj się spełni,
Panie, Twoja wola.
Co Ty chcesz, a nie Ja.
Jej się Ojcze poddam”.
Prosił uczniów Swoich
by się z Nim modlili
i wraz z Nim czuwali,
bo się bał tej chwili.
W końcu przyszedł Judasz
wraz ze zgrają  z mieczami.
Ucałował Pana
zdrajczymi  ustami,
bo tak się umówił.
Pana miał im wydać
znakiem pocałunku,
by Go mogli schwytać.
Judasz pocałunkiem
zdradza Pana swego.
Bóg mu nie daruje
czynu nikczemnego.
Gdy jeden z Dwunastu
wziął w obronę Pana,
ucho odcinając
słudze kapłańskiemu,
Jezus mówi: „Miecz schowaj,
nic Mnie nie ominie.
A kto mieczem wojuje,
ten od miecza ginie”.
Wszystko co jest teraz,
musi się wydarzyć.
Co w Pismach spisano
nie można podważyć.
Gdy uczniowie uciekli
tłuszcza rozkrzyczana
powiodła Jezusa
do domu Kapłana.
Tam Wysoka Rada 

próbuje wykazać,
że Jezus źle czynił,
chcąc Go na śmierć skazać.
Chociaż wielu świadków
fałszywych mówiło,
dowodów nie znaleźli.
To ich rozsierdziło.
Najwyższy Kapłan woła
głosem podniesionym:
„Czyś jesteś Chrystusem?
Jesteś Synem Bożym?”
„Sam to powiedziałeś.
Ujrzycie Syna Człowieczego
siedzącego po prawicy
Ojca Wszechmocnego”.
„Zbluźnił” - krzyknął Kajfasz,
rozdarł swoją szatę.
„Więcej nam nie trzeba,
winien śmierci zatem”.
Niejeden go opluł
i razy wymierzył.
„Teraz nam prorokuj.
Kto z nas Cię uderzył?”
Piotra zaś trzy razy, 
co na zewnątrz siedział,
pytano: „Czy znasz człeka 
tego?”
chcąc, by odpowiedział.
Lecz Piotr trzy razy Jezusa 
się zaparł.
Wtedy zapiał kogut,
uczeń Piotr zapłakał,
bo słowa Jezusa 
przypomniał wnet sobie.
„Trzy razy się Mnie wy-
przesz”
mówię, Piotrze, tobie.
Judasz też zrozumiał -
zdradził Niewinnego.
Nie mógł więc sam sobie
wybaczyć już  tego.
Wyrzucił srebrniki 
zdruzgotany wielce,
lecz to nie pomogło.
Zawisł więc na belce.
Po namyśle kapłani
za srebrniki Judasza
kupili pod cmentarz
Poletko Garncarza.
Przed Poncjuszem Piłatem,
Namiestnikiem Judei,
postawiono Jezusa,
by ten Go ocenił.
„Czyś jest Król Żydowski?”
Namiestnik Go spytał.

„Ty tak mówisz”,
Piłat odpowiedź usłyszał.
Nie znajdując w Nim winy,
choć Go oskarżali
kapłani i starsi, co nic nie 
wskórali
chciał Go więc uwolnić,
jak tradycja każe,
z okazji świąt Paschy,
lecz się nie odważył,
bo lud zaczął krzyczeć
„Taka wola nasza,
dziś zamiast Jezusa
zwolnij Barabasza”.
A gdy ich zapytał:
„Co mam  z Nim uczynić?”
wskazał na Jezusa,
oni zakrzyknęli: „Na krzyż 
z Nim!”
Obmył wodą ręce
za krew tu przelaną.
„Nie ponoszę winy,
to jest waszą sprawą”.
A cały lud odparł:
„Nie poniesiesz winy.
Niech krew Jego na nas 
spadnie
i na nasze syny”.
Zaraz kazał Barabasza
wypuścić, jak chcieli,
a żołdacy Jezusa
ubiczować mieli.
Do Pretorium nagiego
Jezusa zawlekli.
W koronę cierniową
głowę przyoblekli.
Na zbroczone krwią ciało
płaszcz szkarłatny kładą.
W rękę trzcinę włożą,
pokłony oddadzą
szydząc bezlitośnie,
plują w Obraz Boski:
„Bądźże pozdrowiony
nasz Królu Żydowski!”
Gdy Go wyszydzili
płaszcz odarli z Niego,
włożyli na powrót
szaty własne Jego.
Potem prowadzili Jezusa
na ukrzyżowanie
na wzgórze Golgoty -
Miejscem Czaszki zwane.
Cyrenejczyka Szymona
w drodze przymusili,
by pomógł krzyż dźwigać,

bo Jezus się chylił.
A na górze kaźni
pić Mu żołdak podał,
żółć z winem zmieszaną,
lecz tylko skosztował.
Potem szaty Mu zdjęli,
do krzyża przybili
i po raz kolejny
z Niego poszydzili
wołając: „To Jezus,
to jest Król Żydowski!
Jeśliś Synem Boga
zejdź z krzyża, o boski!”
Ubliżali też Jemu 
razem krzyżowani
przestępcy, co na słuszną karę
zostali skazani.
Jezus od godziny szóstej
do dziewiątej konał.
Zanim oddał ducha
donośnie zawołał:
„Boże, Mój Boże,
czemuś Mnie opuścił?”
Jeszcze raz zakrzyknął
i głowę Swą spuścił.
Zatrzęsła się ziemia,
skały popękały,
a z wielu grobowców
ciała zmarłych wstały.
Rozdarta na dwoje
przybytku zasłona,
strach w Jerozolimie,
ludność  przerażona.
„On był  Synem Bożym”,
ludzie tak mówili,
widząc co się dzieje
strachem zdjęci byli.
Wieczorem, gdy z krzyża
zdjęto Jego ciało,
w skalnym grobie naprędce
złożone zostało.
Owinięte w płótna,
zawarte kamieniem
i wojskiem strzeżone
Czemu? Nikt do końca nie 
wie.
Bo za życia mówił:
„Po trzech dniach z mar-
twych wstanie”
A gdy z grobu wyjdzie,
co się wtedy stanie?
MZ

EWANGELIA DLA DZIECI



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
5 kwietnia – niedziela 

VI Niedziela Wielkiego Postu
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

7.30 + Teodor Baczewski – greg.
7.30 + Antoni Zabielski – w 24. rocznicę śmierci.
9.00 + Wiesław Mróz - greg.
9.00 + Ryszard Kemfert i Stefan Kurpiewski.
10.30 + Wiesław Mróz – intencja od chóru.
10.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Marii Klary Borkowskiej, 
z okazji 6. rocznicy urodzin.

12.00 Za Parafian.
16.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Kacpra, z okazji 18. roczni-
cy urodzin.

17.30 + Ryszard Obrycki - greg.
19.00 + Elżbieta i Marian Zaorscy.

6 kwietnia– poniedziałek
7.00 + Teodor Baczewski – greg.
7.00 + Wiesław Mróz - greg.
7.00 + Ryszard Obrycki - greg.
7.00 + Zenon Gafkowski – w 12. rocznicę śmierci.
7.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla 
Cecylii i Szczepana, z okazji 46. rocznicy ślubu.

18.00 + Julian Duda
18.00 + Józef, Genowefa, Kazimierz Detkiewicz; 

Helena, Zofia, Aleksander Palczewscy.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Iwa, z okazji jego Chrztu 
św., dla jego rodziców oraz chrzestnych.

18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i potrzebne łaski dlaPauliny, z okazji 18. roczni-
cy urodzin oraz dla jej rodziców.

7 kwietnia – wtorek
7.00 + Teodor Baczewski – greg.
7.00 + Wiesław Mróz - greg.
7.00 + Ryszard Przyborowski – w 1. rocznicę śmier-

ci.
7.00 + Mieczysław(M) i Stanisława(K) Wyszyńscy.
7.00 + Feliksa Jankowska.
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Beaty i Jacka Kopczew-
skich, z okazji 10. rocznicy ślubu oraz ich syna 
Wiktora.

18.00 + Ryszard Obrycki - greg.
18.00 + Romuald – Mieczysław Lipiński – 

w 19. rocznicę śmierci.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla  Eweliny i Rafała, z okazji 
2. rocznicy ślubu.

8 kwietnia– środa
7.00 + Teodor Baczewski – greg.
7.00 + Ryszard Obrycki - greg.

7.00 + Wacława(K) i Witold Górewicz.
7.00 + Jadwiga Karwowska.
7.00 + Adam i Sawostian – w 13. rocznicę śmierci.
7.00 + Elżbieta Święcka – w 2. rocznicę śmierci.
18.00 + Wiesław Mróz - greg.
18.00 + Marianna i Henryk Bonus.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

9 kwietnia– czwartek 
Wielki Czwartek

18.00 + Teodor Baczewski – greg.
18.00 + Wiesław Mróz - greg.
18.00 + Ryszard Obrycki - greg.
18.00 + Jan Liżewski – w 22. rocznicę śmierci.
18.00 + Irena Strenkowska – w 2. rocznicę śmierci.
18.00 + Kazimiera Mroczkowska – w 4. rocznicę 

śmierci.
18.00 + Wiesław Mróz –od znajomych i przyjaciół 

z Cydzyna Nowego.
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla kapłanów, którzy posługi-
wali, obecnie posługują oraz pochodzą z naszej 
parafii.

10 kwietnia– piątek
Wielki Piątek

18.00 Liturgia Męki Pańskiej.

11 kwietnia–sobota
Wigilia Paschalna

21.00 + Teodor Baczewski – greg.
21.00 + Wiesław Mróz - greg.
21.00 + Ryszard Obrycki - greg.
21.00 + Henryka Lutostańska.
21.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla 
Katarzyny Jemielity.

21.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i potrzebne łaski dla Dominiki.

21.00 Za Parafian.

12 kwietnia – niedziela 
Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pań-

skiego
7.30 + Teodor Baczewski – greg.
7.30 + Wiesław Mróz - greg.
9.00 + Ryszard Obrycki - greg.
9.00 + Rafał Michałowski
10.30 + Józef Lengiewicz – w 18. rocznicę śmierci.
10.30 + Marek Polkowski.
12.00 + Zmarli z rodzin Karwowskich i Wołyńców.
16.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Marii i Zofii z okazji uro-
dzin oraz ich dzieci.

17.30 
19.00 + Jadwiga i zmarli z rodziny Żebrowskich.

INTENCJE MSZALNE



Wielki Tydzień to czas przygotowań do naj-
ważniejszego dla chrześcijan święta – Wielka-
nocy, przez rozważanie i upamiętnienie Męki, 
Śmierci i Zmartwychwstania Zbawiciela. 
Z okresem tym, tak szczególnym w liturgii 
Kościoła, związane są dwa wymowne sym-
bole, niejako początek i koniec swoistej drogi 
przez śmierć do życia: krzyż i paschał.

Krzyż od czasów starożytnych był szcze-
gólnie okrutnym i uważanym za najbardziej 
hańbiące narzędzi egzekucji. Stosowali je 
m.in. przez Persowie i Rzymianie wobec ob-
winionych niewolników, buntowników oraz 
ludzi z najniższego szczebla drabiny społecz-
nej. Okrutna była już sama droga skazańca do 
miejsca stracenia. Z reguły nieustannie bitego 
i popychanego, z tabliczką na szyi z wypisa-
ną winą, pędzono go najbardziej ruchliwy-
mi ulicami, by jak najwięcej ludzi mogło wi-
dzieć jego upodlenie i samotność. Miało być 
to dla nich również ostrzeżenie. Wśród kpin 
i pogardy gawiedzi, skazaniec dźwigał jedynie 
poprzeczną belkę. U kresu tej drogi, z reguły 
poza granicami miasta, czekał na winowajcę 
wbity już w ziemię słup. Tutaj kaci, obnażyw-
szy skazańca z odzienia, najpierw przybijali go 
z rozłożonymi ramionami do owej belki, a po-
tem podciągali, by doczepić do pala, co w tym 
swoistym połączeniu tworzyło formę krzyża. 
Agonia winowajcy trwała od kilku godzin do 
kilku dni... Tak i Jezusa, niewinnie skazane-
go na śmierć przez ukrzyżowanie, zrównano 
ze zbrodniarzami i niewolnikami... (Tę formę 
egzekucji zniósł swoim edyktem w roku 337 
Konstantyn Wielki, pierwszy cesarz rzymski, 
który przyjął wiarę chrześcijańską.)  

Paschał to wielka świeca z wosku, która po-
jawia się w liturgii Wigilii Paschalnej, rozpo-
czynającej się w Wielką Sobotę, po zapadnięciu 
zmroku. Symbolizuje Jezusa Zmartwychwsta-
łego – Światłość Świata, rozjaśniającą mrok 
grzechu i śmierci. Zapalona zostaje od po-

święconego przez kościołem ognia, wymow-
nego symbolu oczyszczenia z grzechu i życia 
wiecznego. Cały ten obrzęd nazywany jest li-
turgią światła. W ciemnościach paschał wno-
szony zostaje do świątyni, wśród trzykrotnego 
śpiewu „Światło Chrystusa”, co przywołuje 
słowa samego Zbawiciela „Ja jestem Światło-
ścią świata (...)” oraz wielokrotnie występujące 
w Piśmie Świętym określenie Go Światłem. 
Następnie paschał umieszcza się na okazałym 
świeczniku przy ołtarzu głównym, po stronie 
miejsca czytania Ewangelii. 

Na tej wyjątkowej świecy wyryty jest 
krzyż, symbol Męki i Śmierci Chrystusa, co 
z innymi oznaczeniami paschału zapocząt-
kowane zostało w średniowieczu podobnie, 
jak pięć ziarenek kadzidła, a współcześnie 
pięć gron, ułożonych w kształt krzyża, sym-
bolizujących pięć ran Zbawiciela. Od tego 
czasu  umieszcza się na paschale także lite-
ry alfa i omega, pierwszą i ostatnią w alfabe-
cie greckim, oznaczające początek i koniec, 
a w symbolice chrześcijańskiej – Boga w Jego 
nieskończoności i doskonałości, w panowaniu 
nad czasem i wiecznością. Na paschale, także 
dawnym zwyczajem, znajduje się również data 
bieżącego roku kalendarzowego, jako znak 
historii ludzkości wpisanej w nieskończoność 
Boga. Świeca ta zapalana jest podczas każdej 
Mszy świętej i nabożeństwa w ciągu całego 
okresu Wielkanocy, do uroczystości Wniebo-
wstąpienia Pańskiego. Poza tym okresem pas-
chał umieszczany jest koło chrzcielnicy, bo to 
właśnie od niego zapala się świecę chrzcielną, 
symbolizującą narodziny dziecka dla Kościoła 
w Mistycznym Ciele Jezusa. Zapalony paschał 
obecny jest także przy trumnie podczas Mszy 
świętej pogrzebowej jako symbol zmartwych-
wstania Jezusa, zapowiadającego zmartwych-
wstanie  wszystkich wiernych zmarłych.

WIELKI TYDZIEŃ
OD KRZYŻA DO PASCHAŁU. OD ŚMIERCI DO ŻYCIA


